
DOPLŇKOVÉ SPOTŘEBIČE: chLaDnIČKY, ODSaVaČE Par, mIKrOVLnnÉ TrOuBY

chLaDnIČKY

ODSaVaČE Par
aKr 643

výsuvný odsavač par

•šířka 60 cm
• 2 motory
• 3 stupně rychlosti odsávání 
• max. výkon odsávání 520 m3/h
• provedení bílá (WH), černá (NB) 

šedá s nerezovým čelem (GY)

aKr 916 IX, aKr 701 IX, aKr 648 IX

komínové odsavače par

• šířka 90 cm (AKR 916 IX), 
šířka 70 cm (AKR 701 IX),  
šířka 60 cm (AKR 648 IX)

•1 motor
• 3 stupně rychlosti odsávání 
•  max. výkon odsávání 352 m3/h
• provedení nerez (IX)

komínové odsavače par

aKr 966 IX, aKr 666 IX

• šířka 90 cm (AKR 966 IX), 
šířka 60 cm (AKR 666 IX)

•1 motor
• 3 stupně rychlosti odsávání 
• max. výkon odsávání 630 m3/h
• buffle filtr
• provedení nerez (IX)

chLaDnIČKY, mIKrOVLnnÉ TrOuBY
amW 480 IX, amW 469 IX, Wh, BL

vestavná mikrovlnná trouba
• 4 úrovně mikrovlnného výkonu
• Crisp – funkce pro zapékání potravin, gril 

(AMW 480 IX)
•Steam – vaření v páře (AMW 469)
•Jet Defrost – rozmrazovací funkce
•vnitřní objem 22 l
• průměr otočného talíře 25 cm
• vhodné do horní skříňky hluboké jen 30 cm
•design FLAT
• provedení nerez (IX), bílá (WH), 

černá (BL)

arG 737/a+/5

vestavná jednodveřová  
chladnička s výparníkem

•výška 1,22 m
•celkový objem 207 l
• využitelný objem chl./výpar. 184/18 l
•energetická třída A+
• spotřeba energie 0,58 kWh/24 h

arT 483/4, arT 471/4

kombinované 
vestavné chladničky  

s mrazničkou

•ventilátor v chladničce
• 2 kompresory (ART 483/4)
• 1 kompresor (ART 471/4)
•celkový objem 281 l
• využitelný objem chl./mraz. 198/65 l
•energetická třída A
• spotřeba energie 0,85 kWh/24 h

arG 736/a/4

vestavná jednodveřová 
monoklimatická chladnička

•výška 1,22 m
•celkový objem 221 l
• využitelný objem 219 l
•energetická třída A+
•spotřeba energie 0,35 kWh/24 h

arG 585/3, arG 913/a+

vestavné chladničky  
pod pracovní desku

arG 585/3 – monoklimatická
•celkový objem 148 l
• využitelný objem 146 l
•energetická třída A
• spotřeba energie 0,42 kWh/24 h
arG 913/a+ – s mrazákem
•celkový objem 132 l
• využitelný objem chl./mraz. 111/18 l
•energetická třída A+
• spotřeba energie 0,48 kWh/24 h
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amW 480 IX
arG 913/a+

amW 469 IX, Wh, BL

amW 575 IX

vestavná mikrovlnná trouba
• 8 úrovní mikrovlnného ohřevu
• horký vzduch
• 6. smysl (Crisp – zapékání potravin, 

Steam – vaření v páře, ohřev)
• Jet Defrost – rozmrazovací funkce
• gril 
• JET menu displej
• vnitřní objem 40 l
• průměr otočného talíře 40 cm
• úprava proti otiskům prstů
• design PROGRESSIVE
• provedení nerez
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Zákaznické centrum Whirlpool
840 111 313
www.whirlpool.cz

V cenách není zahrnut recyklační poplatek. Od 1. 5. 2009 je výše recyklačního poplatku na chladničky a mrazničky 215 Kč včetně DPh, na mikrovlnné trouby, odsavače a elektrické varné 

desky 12 Kč včetně DPh, na ostatní spotřebiče 65 Kč včetně DPh. ceny zde uvedené jsou včetně DPh a jsou pouze informativní. Výše prodejních cen je stanovena jednotlivými prodejci. 

Změny technických parametrů vyhrazeny bez upozornění.

cena při koupi 2 různých základních výrobků, základní výrobky: trouba, 
varná deska, myčka nádobí.

cena při koupi minimálně 3 různých základních výrobků, základní 
výrobky: trouba, varná deska, myčka nádobí. K této kombinaci je 
možno přikoupit jakýkoli doplňkový výrobek, doplňkové výrobky: 
chladnička, odsavač par, mikrovlnná trouba. celková kombinace 
všech spotřebičů může být tvořena pouze jedním výrobkem od 
každého druhu, tj. maximálně: 1 trouba, 1 varná deska, 1 myčka 
nádobí, 1 chladnička, 1 mikrovlnná trouba, 1 odsavač par.

ZÁKLaDnÍ SET

celková cena
1. DOPLNĚK 2. DOPLNĚK 3. DOPLNĚKTROUBA DESKA MYČKA

VYPOČÍTEJTE SI VLaSTnÍ cEnu SPOTŘEBIČŮ

PŘÍKLaDY VÝPOČTu cEnY SETŮ:
JEDEn SPOTŘEBIČ
        aKZ 433 IX

12 49015 290
celková cena

27 780 Kč

projekt společnosti Whirlpool

cena při koupi jakéhokoli spotřebiče

celková cena
TROUBA DESKA

celková cena
TROUBA MYČKA

celková cena
DESKA MYČKA

DVa SPOTŘEBIČE
       aKZ 433 IX                                 aKT 820 Ba

celková cena
95 340 Kč14 990 11 990 20 990 20 990 12 890 13 490

celková cena
15 590 Kč15 590

       aKZ 433 IX                                 arT 483/4

TŘI SPOTŘEBIČE
       aKZ 433 IX                                aKT 820 Ba                              aDG 8282/1 IX

celková cena
38 580 Kč22 99015 590

celková cena
47 970 Kč14 990 11 990 20 990

       aKZ 433 IX                                aKT 820 Ba                                 arT 483/4

12 49015 290 22 990
celková cena

50 770 Kč

ČTYŘI a VÍcE SPOTŘEBIČŮ
       aKZ 433 IX                                aKT 820 Ba                              aDG 8282/1 IX                               arT 483/4

celková cena
68 960 Kč14 990 11 990 20 990 20 990

       aKZ 433 IX                                aKT 820 Ba                              aDG 8282/1 IX                               arT 483/4                                 aKr 666 IX                                 amW 480 IX

       aKZ 433 IX                                aKT 820 Ba                                 aKr 666 IX                                 amW 480 IX

12 49015 290 13 990 14 990
celková cena

56 760 Kč

Stačí zaslat kopii dokladu o zaplacení, telefonní kontakt a potvrzené záruční listy (budou vráceny zpět) na adresu: 
Whirlpool cr, radlická 14, 150 00 Praha 5

NABÍDKA NEREZOVÉHO NÁDOBÍ TESCOMA SE NEVZTAHUJE NA NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ 

Při nákupu spotřebičů z akční nabídky nad 50.000 Kč s DPH (platná je částka na dokladu o zaplacení) si můžete vybrat 
jeden z následujících dárků:

•  sada nerezového nádobí home 
profi (pro normální i indukční 
vaření)

•  tlakový hrnec Prominent

• sada nožů

•  nebo je možnost výběru ze široké 
nabídky produktů Tescoma, on-line 
objednávání na www.whirlpool.cz 
(v celkové hodnotě 3.000 Kč) 



VY T VOŘTE SET, VYBERTE CENU, ZÍSKEJTE SLEVU
čím více koupíte, tím méně zaplatíte

W h I r L P O O L

AKČNÍ NABÍDKA
vestavných spotřebičů 2009

Při nákupu spotřebičů získáváte 
dárek zdarma  

(více informací na zadní straně)



Z Á K L a D n Í  V Ý r O B K Y :  T r O u B Y ,  V a r n É  D E S K Y ,  m Y Č K Y  n Á D O B Í
ELEKTrIcKÉ TrOuBY

VarnÉ DESKY

mYČKY nÁDOBÍ

•dotykové ovládání
• 4 indukční plotny  
•kontrolky zbytkového tepla
•dětská pojistka
•časovač
•rychlý ohřev JET START (Booster)
•barva rámečku nerez (IX)

acm 703 IX

samostatná indukční  
sklokeramická varná deska

•dotykové ovládání
• 2 indukční + 2 rychlovarné plotny  

(1x duozóna) 
•kontrolky zbytkového tepla
•dětská pojistka
•časovač
•rychlý ohřev JET START (Booster)
•bez rámečku, zkosené hrany (BA)

aKT 842 Ba 

samostatná sklokeramická 
varná deska

Ba

22 390

21 690

20 890

IX

19 990

19 490

18 990

aDG 9390/1 Pc

myčka na 12 sad nádobí

•šířka 60 cm
•účinnost mytí/sušení A/A 
•energetická třída A 
• senzorové programování – 6. smysl
•5 programů 
•program PowerClean 
•funkce odloženého mytí (3, 6, 9 h)
•MULTI-TABLET
•plně integrovaná 

23 490

22 990

22 490

aDG 9190/1

myčka na 12 sad nádobí

•šířka 60 cm
•účinnost mytí/sušení A/A 
•energetická třída A 
• senzorové programování – autosenzor 
•5 programů 
•antibakteriální program 
•funkce odloženého mytí (3, 6, 9 h)
•MULTI-TABLET
•plně integrovaná 

19 990

19 590

18 990

aDG 7665/1

myčka na 12 sad nádobí

•šířka 60 cm
•účinnost mytí/sušení A/A 
•energetická třída A 
•5 programů 
•antibakteriální program 
•funkce odloženého mytí (3, 6, 9 h)
•MULTI-TABLET
•plně integrovaná 

16 990

15 990

14 990

aKZ 449 IX

multifunkční horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

•9 základních funkcí, sklopný gril
•energetická třída A 
•elektronické ovládání (displej) 
• speciální funkce pro pizzu a chléb 
•odložené pečení 
•rychlý předohřev a rozmrazování 
•trojité sklo dvířek
•úprava proti otiskům prstů
•design PROGRESSIVE
•provedení nerez (IX) 
•výsuvné kolejničky

IX

17 690

17 290

16 990

InFOrmacE O cEnOVÝch  
BOnuSEch

Cena v Kč s DPH při zakoupení jednoho 
libovolného spotřebiče (tj. trouby, 
varné desky, myčky nádobí, chladničky, 
mikrovlnné trouby, odsavače par)

Cena v Kč s DPH při zakoupení 
kombinace 2 různých základních 
výrobků (základní výrobky: trouby, 
varné desky, myčky nádobí)

Cena v Kč s DPH při zakoupení kombinace 
3 různých základních výrobků (základní 
výrobky: trouby, varné desky, myčky 
nádobí), po jednom spotřebiči od každého 
druhu. K této kombinaci je možno dokoupit 
doplňkové spotřebiče za oranžovou 
cenu (doplňkové spotřebiče: chladničky, 
mikrovlnné trouby, odsavače par), po 
jednom spotřebiči od každého druhu, tj. 
maximálně 1 chladničku plus 1 mikro-
vlnnou troubu plus 1 odsavač par. 

aKZ 433 IX 

multifunkční horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

•9 základních funkcí, sklopný gril
•energetická třída A
•elektronické ovládání (displej) 
• speciální funkce pro chléb a pizzu
•odložené pečení
•rychlý předohřev a rozmrazování
•trojité sklo dvířek
•design FLAT
• provedení nerez (IX)
•výsuvné kolejničky

IX

15 590

15 290

14 990

50–65 °C

aKT 820 Ba

•dotykové ovládání 
• 4 rychlovarné plotny  

(2x duozóna – 1 oválná)  
•kontrolky zbytkového tepla
•dětská pojistka
•časovač
•bez rámečku, zkosené hrany (BA)

samostatná sklokeramická 
varná deska

Ba

12 990

12 490

11 990



Z Á K L a D n Í  V Ý r O B K Y :  T r O u B Y ,  V a r n É  D E S K Y ,  m Y Č K Y  n Á D O B Í

aKm 950/01 IX

•dotykové ovládání 
•4 rychlovarné plotny  
•kontrolky zbytkového tepla
•dětská pojistka
•rychlý ohřev JET START (Booster)
• nízkoteplotní funkce, 

funkce udržování tepla
•barva rámečku nerez (IX)

aKZ 431/01 

multifunkční horkovzdušná trouba  
s kruhovým topným tělesem

•9 základních funkcí, sklopný gril
•energetická třída A
•elektronické ovládání (displej) 
• speciální funkce pro chléb a pizzu
•odložené pečení
•rychlý předohřev a rozmrazování
•trojité sklo dvířek
•design FLAT
• provedení bílá (WH), černá (NB),  

nerez (IX)

samostatná sklokeramická 
varná deska

aKm 441 nB

samostatná plynová 
varná deska 

•šířka 68 cm 
•povrch z tvrzeného skla 
• integrované elektrické  

zapalování hořáků 
•bezpečnostní ventily hořáků 
•litinové pavouky hořáků 
•design PROGRESSIVE
•barva rámečku nerez (NB)

nB

11 090

10 790

10 490

IX

11 690

11 390

10 990

multifunkční horkovzdušná 
trouba s ventilátorem

•6 základních funkcí, sklopný gril
•energetická třída A
•elektronické ovládání (displej) 
•speciální funkce pro chléb a pizzu
•odložené pečení
•rychlý předohřev a rozmrazování
•trojité sklo dvířek
•design FLAT
•provedení  nerez (IX)

aKZ 421/01 IX

IX

12 990

12 690

12 190

IXWh/nB

13 690

13 390

12 990

14 590

14 290

13 990

•šířka 60 cm 
•účinnost mytí/sušení A/A 
•energetická třída A 
• senzorové program. – 6. smysl
•7 programů 
•volba PowerClean 
•antibakteriální program 
•multizónové mytí 
•funkce odloženého mytí (1–24 h)
•MULTI-TABLET
•provedení nerez (IX) 

aDG 8372/1 IX

myčka na 12 sad nádobí

IX

23 490

22 990

22 490

•šířka 60 cm 
•účinnost mytí/sušení A/A 
•energetická třída A 
• senzorové programování – 6. smysl
•6 programů 
•antibakteriální funkce 
•multizónové mytí 
•funkce odloženého mytí (1–24 h)
•MULTI-TABLET
•provedení nerez (IX) 

aDG 8282/1 IX

myčka na 12 sad nádobí

IX

21 990

21 590

20 990

aKT 810 nE

•dotykové ovládání 
•4 rychlovarné plotny (1x duozóna) 
•kontrolky zbytkového tepla
•dětská pojistka
•bez rámečku (NE)

samostatná sklokeramická 
varná deska

nE

9 690

9 390

8 990

•šířka 60 cm 
•účinnost mytí/sušení A/A 
•energetická třída A 
• senzorové program. – autosenzor
•6 programů 
•antibakteriální funkce
•poloviční náplň 
•funkce odloženého mytí (1–24 h)
•MULTI-TABLET
•provedení nerez (IX) 

aDG 8192/1 IX

myčka na 12 sad nádobí

IX

19 990

18 990

17 990

50–65 °C



Z Á K L a D n Í  V Ý r O B K Y :  T r O u B Y ,  V a r n É  D E S K Y ,  m Y Č K Y  n Á D O B Í

aK T 424 nB

samostatná plynová varná 
deska Origami 

•povrch z tvrzeného skla 
• integrované elektrické  

zapalování hořáků 
•bezpečnostní ventily hořáků 
• litinové pavouky hořáků  

(1 dvojitý)
•barva černá (NB) 

nB

9 590

9 290

8 990

aKP 241/05 IX

multifunkční horkovzdušná  
trouba s kruhovým topným 

tělesem 

•8 základních funkcí, sklopný gril
•energetická třída A
•Easytronic ovládání (displej) 
•dvojité sklo dvířek 
•design DYNAMIC
•provedení nerez (IX) 

IX

9 790

9 390

8 990

IX

16 990

16 190

15 490

aDG 658/1 IX

•šířka 45 cm
•účinnost mytí/sušení A/A
•energetická třída A
•provedení nerez (IX)
•5 programů
•poloviční náplň

myčka na 10 sad nádobí

17 990

17 490

16 890

aDG 789

•šířka 45 cm
•účinnost mytí/sušení A/A
•energetická třída A
•8 programů
• senzorové programování  

– autosenzor
•antibakteriální program
•poloviční náplň
•funkce odloženého mytí (1–24 h)
•plně integrovaná

myčka na 10 sad nádobí

multifunkční horkovzdušná 
trouba s ventilátorem

•  pro kombinaci s elektrickou varnou 
deskou AKR 105 IX

• energetická třída A
• elektronické ovládání (displej)
• 6 základních funkcí, sklopný gril
•  speciální funkce pro pizzu a chléb
• odložené pečení
• rychlý předohřev a rozmrazování
• trojité sklo dvířek
• design FLAT
• provedení nerez (IX)

aKZ 501/01 IX
pro kombinaci s elektrickou  
varnou deskou aKr 105 IX

aKr 105 IX

sklokeramická varná deska

• pro kombinaci s elektrickou troubou   
AKZ 501/01 IX

• 4 rychlovarné plotny  
(2x duozóna – 1 oválná)

•kontrolky zbytkového tepla
•rychlý ohřev JET START (Booster) 
•nízkoteplotní funkce, 
   funkce udržování tepla
•barva rámečku nerez (IX)

pro kombinaci s elektrickou troubou 
aKZ 501/01 IX

IX

13 690

13 390

12 990

IX

10 990

10 490

9 990

aKP 233/01 IX

multifunkční horkovzdušná  
trouba s kruhovým topným 

tělesem 

•8 základních funkcí, sklopný gril
•energetická třída A 
•mechanické ovládání 
•dvojité sklo dvířek 
•design FLAT 
•provedení nerez (IX) 

IX

9 790

9 390

8 890

aK T 699 IX

samostatná plynová varná 
deska Origami 

• vysokovýkonný čtyřkorunkový hořák 
• integrované elektrické  

zapalování hořáků 
•bezpečnostní ventily hořáků 
•litinová mřížka 
•provedení nerez (IX) 

IX

8 590

8 550

8 490

aDG 6370/1

•šířka 60 cm
•účinnost mytí/sušení A/A
•energetická třída A
•6 programů
•antibakteriální funkce 
•poloviční náplň
• funkce odloženého mytí 

(1–24 h)
•MULTI-TABLET
• provedení bílá (WH),  

černá (NB), nerez (IX)

myčka na 12 sad nádobí

Wh/nB

16 990

16 590

15 990

IX

17 990

17 590

16 990

55–65 °C


